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Поштоване даме и господо,
овим путем вас обавештавамо о догађају који може бити повод за поступање Државне
ревизорске институције у вези са питањем законитости и сврсисходности располагања
јавним средствима у конкретном случају, али и у другим сличним ситуацијама у
будућности
Опис догађаја:
Према вестима које су објављене 20. марта 2018, између осталог на овој страници:
https://insajder.net/sr/sajt/tema/10701/, Влада Србије из буџетских резерви издвојила за
потребе града Београда 90 милиона динара и то због смањеног прихода градског
буџета. Ова вест је изненађење, јер су градски челници стално тврдили да градске
финансије никад нису биле стабилније и да су приходи све већи. Невезано за
истинитост таквих тврдњи политичара, остаје питање законитости трансфера.
Наиме, како преносе медији, у градској управи наводе да је 90 милиона динара
намењено за организацију завршног турнира кошаркашке Евролиге, који је одржан од
17. до 20. маја у Београду. Званична формулација „смањења прихода“ користи се само
формално, јер не постоји ниједан други законом предвиђен основ за коришћење
резерви из републичког буџета.
Сматрамо да је у овом случају образложење за доделу средстава очигледно лажно, па је
самим тим и трансфер незаконит у смислу одредаба члана 69. ст. 6. Закона о буџетском
систему “Службени гласник РС”, бр. 54 од 17. јула 2009, 73 од 12. октобра 2010, 101 од
29. децембра 2010, 101 од 30. децембра 2011, 93 од 28. септембра 2012, 62 од 16. јула
2013, 63 од 19. јула 2013 - исправка, 108 од 6. децембра 2013, 142 од 25. децембра 2014,
68 од 4. августа 2015 - др. закон, 103 од 14. децембра 2015, 99 од 12. децембра 2016, 113
од 17. децембра 2017.
То је још један од примера да државни органи директно крше закон уместо да га
промене ако мисле да није довољно добар. У конкретном случају, ако Републичка
Влада и Министарство финансија сматрају да је оправдано финансирати неке ванредне
трошкове локалних самоуправа из републичког буџета онда треба да унесу такву
одредбу у закон о буџетском систему. Поред тога, јасно је да овај догађај за градске
власти није дошао изненада с обзиром на то да је Град Београд још 24. октобра 2016.
потписао Споразум са фирмом EUROLEAGUE VENTURES S.A. и тиме прихватио
услове да као Град домаћин преузме одржавање завршног клупског кошаркашког
турнира "Фајнал фор" у оквиру Евролиге у кошарци за сезону 2017/2018. Из тога је
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јасно да није реч о ванредном расходу за чије финансирање не постоје одговарајући
приходи, већ о буџетском трошку који није био реално планиран.
Колико нам је познато, ово није једини случај те врсте, већ се у дужем периоду
показало да Влада кроз трансферисање новца појединим општинама и градовима,
решава њихове потребе које из демагошких, политичких или других разлога који нису
засновани на закону.
Имајући ово у виду, предлажемо да током ревизије завршног рачуна буџета Републике
Србије за 2018. годину, Државна ревизорска институција обрати посебну пажњу на овај
трансфер и да у складу са својим овлашћењима да одговарајуће препоруке и покрене
поступке против одговорних лица због кршења закона.
Такође вас позивамо да на питање законитости и сврсисходности коришћења средстава
текуће буџетске резерве јединицама локалне самоуправе посветите пажњу и приликом
ревизија које су у току.
Срдачан поздрав,
за Транспарентност – Србија
Немања Ненадић
програмски директор
Београд, 22. август 2018.
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